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Quando fiscalizamos, não estamos somente verificando situações irregulares e autuando. 
Fiscalizar é estar vigilante, atento e zeloso na defesa dos bons profissionais. Estamos preo-
cupados em oferecer serviços qualificados à sociedade, ter profissionais éticos no mercado 
e combater a prática ilegal da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Porém, para tanto, pre-
cisamos de condições plenas - corpo técnico robusto e equipamentos seguros, para realizar-
mos, de maneira efetiva, uma excelente fiscalização.

Este mês o CRMV-RS e toda a classe profissional vivenciaram um momento histórico, 
pois pela primeira vez o Conselho, em 45 anos, conseguiu entregar uma frota nova de 11 
carros para a fiscalização exercer o seu trabalho de forma ágil e plena. Buscamos adquirir 
carros mais equipados para que os fiscais possam ter conforto no trabalho, segurança e agi-
lidade. Sinto-me orgulhoso de poder estar presenciando esse momento e construindo um 
CRMV-RS mais forte.

Desde o início de nossa gestão nosso objetivo era renovar e reestruturar o CRMV-RS. 
Naquele momento firmamos um compromisso de batalhar pelo fortalecimento e pela or-
ganização da nossa fiscalização. Ela é um dos pilares de sustentação mais importante do 
Conselho e a razão de existir, conforme determina a Constituição. Desejo que possamos 
seguir trabalhando pelo bem da Medicina Veterinária e da Zootecnia, dos profissionais que 
representamos e da sociedade. 

Esse é só mais um passo de vários que ain-
da daremos na melhoria do nosso Conselho, 
das condições de trabalho e no fortalecimento 
do setor de fiscalização, que é mais uma ferra-
menta de defesa dos bons profissionais, pois 
é através dela que se identificam os charlatões 
e aqueles que querem tirar proveito de forma 
antiética das nossas atividades.

Valorização também é outra obstinação da 
nossa diretoria, por isso planejamos uma campanha institucional sobre a segurança dos 
alimentos. Essa é uma faceta das mais importantes da Medicina Veterinária e menos conhe-
cida pela sociedade. É uma das áreas que nos conecta com a vida diária das pessoas, desde 
o café da manhã ao jantar. 

Nesta edição da revista vocês ainda poderão conhecer importantes ações de fiscalização 
realizadas pelo Conselho. A partir de uma fiscalização estrutural, conseguimos fazer um 
levantamento da atual situação dos Centros de Controle de Zoonoses e Canis municipais 
do Estado. Em outro momento, estivemos no Presídio de Caxias do Sul juntamente com o 
Ministério Público para analisar as condições dos animais abrigados no local. Nisso, identi-
ficamos a ausência de médico veterinário e recomendamos ao MP que haja um profissional 
respondendo pela sanidade e bem-estar dos animais. 

Essas foram ações de alto impacto para o CRMV-RS, profissionais e sociedade. Dessa 
forma nos posicionamos como um órgão que está, efetivamente, preocupado com os servi-
ços prestados. A todos, eu desejo uma boa leitura. 

Fiscalização e valorização

Rodrigo Lorenzoni
Presidente do CRMV-RS
presidente@crmvrs.gov.br

EditorialEditorial



4

Segurança dos alimentos: uma questão ainda 
distante do consumidor

EntrevistaEntrevista

Segundo o Ministério da Saúde, existem mais de 250 tipos de do-
enças transmitidas por alimentos, entre os de origem animal e vegetal.
Grande parte da população desconhece essa informação e, tampou-
co, que o médico veterinário tem papel fundamental na prevenção 
de todas elas. Desde 2012 o CRMV-RS trabalha pela valorização do 
médico veterinário e pela sensibilização da sociedade a respeito do 
trabalho do profissional. Neste ano, o foco da nova campanha ins-
titucional está sendo a segurança dos alimentos. O material, que já 
circula em eventos, instituições e na internet, teve o médico veteriná-
rio e coordenador técnico do CRMV-RS, José Pedro Soares Martins, 
como peça-chave. Martins, que também se divide na docência nos 
cursos de Engenharia de Alimentos, Gastronomia e Nutrição da Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), foi um dos técnicos que 
contribuiu para a elaboração dessa nova ação.

Nova campanha do CRMV-RS visa informar a população sobre o papel 
do médico veterinário na produção de alimentos de origem animal

Veterinária & Zootecnia - Por 
que o tema Segurança dos Ali-
mentos é objeto de campanha 
institucional do CRMV-RS?

José Pedro Soares Martins 
- O consumidor está cada vez 
mais distante da produção dos 
alimentos que consome e é ne-
cessário que ele seja informado 
de como as coisas acontecem. 
Como o alimento é produzido, 
industrializado, distribuído, co-
mercializado, quem fiscaliza a 
sua qualidade, quem garante que 
o alimento não está contamina-
do. Essa informação precisa ser 
passada de forma correta e fun-
damentada tecnicamente para 
que sejam criadas situações que 

levem ao consumidor pensar que 
nada presta e tudo está contami-
nado ou fraudado. Outro aspecto 
fundamental é o de saúde públi-
ca. É preciso controle higiênico, 
sanitário e tecnológico por parte 
do setor produtivo e dos órgãos 
de fiscalização para que tenha-
mos um alimento seguro, isto é, 
livre de contaminações.

V&Z - Qual a importância 
da Segurança Alimentar para o 
consumidor?

Martins - Primeiramente é im-
portante definirmos os termos. 
Já sabemos o que é um alimento 
seguro. Segurança alimentar é 
um tema mais abrangente por-

que envolve outros aspectos re-
lacionados à alimentação. É um 
direito constitucional do cidadão 
de acesso regular permanente 
a alimentos com qualidade, em 
quantidade suficiente. Para nos 
tornarmos um País com segu-
rança alimentar, devemos colo-
car esse conceito na prática, pois 
a realidade que nos é apresentada 
é bem diferente. Segundo dados 
da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), a cada ano morrem 
1,8 milhões de pessoas conta-
minadas por microrganismos 
contaminantes ou substâncias 
químicas tóxicas, muitas vezes 
originadas de alimentos com al-
gum tipo de contaminação. As 

Martins afirma que as doenças transmitidas 
por alimentos ainda são um problema de saúde 
pública
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doenças transmitidas por ali-
mentos ainda são um importante 
problema de saúde pública e as 
salmonelas, os estafilococos e os 
coliformes continuam fazendo 
parte da nossa dieta.

V&Z - Se não temos Seguran-
ça Alimentar de quem é a culpa? 
A quem cabe a responsabilida-
de?

Martins - A Segurança Ali-
mentar depende de um contexto 
de ações e responsabilidades com-
partilhadas. Em primeiro lugar 
está o governo, através dos Mi-
nistérios da Agricultura e Saúde, 
estabelecendo normas e padrões 
sanitários para serem seguidos 
pela cadeia produtiva 
e, fundamentalmente, 
fiscalizando. Em se-
gundo lugar está o se-
tor produtivo que deve 
trabalhar com o geren-
ciamento da garantia 
de qualidade que as-
seguram inócuos e que atendam 
aos padrões de identidade e qua-
lidade. Nesse aspecto, o profissio-
nal da área de alimentos e, espe-
cificamente o médico veterinário 
na área dos produtos de origem 
animal, assume um papel impor-
tantíssimo. Em terceiro lugar es-
tamos nós, consumidores, que de-
vemos ter informações adequadas 
para termos critérios na hora de 
escolher o alimento e as condições 
de higiene dos estabelecimentos.

V&Z - Qual o papel do médi-
co veterinário na Segurança dos 
Alimentos?

Martins - Uma das facetas 
mais importantes do médico ve-

terinário é o seu papel no con-
trole de qualidade dos alimentos 
de origem animal. A inspeção 
sanitária dos produtos de origem 
animal existe oficialmente desde 
1909 quando foi indicada a sua 
prática e no ano seguinte já se 
dispunha sobre a inspeção sani-
tária de matadouros, entrepostos, 
frigoríficos e estabelecimentos de 
laticínios. Por força da 1ª Guerra 
Mundial, em 1914, o Brasil par-
ticipa do mercado internacional 
como exportador de produtos 
cárneos e é criado o Serviço de 
Inspeção de Fábricas de Produ-
tos Animais. A grande evolução 
se dá em 1950 com a instituição 
da obrigatoriedade da inspeção 

industrial e sanitária de produtos 
de origem animal, atribuindo à 
União, aos Estados e aos Muni-
cípios a responsabilidade de sua 
execução. Assim, por força da Lei 
nº 5.517/68, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de médico 
veterinário e cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina 
Veterinária, a inspeção e a fisca-
lização higiênica, sanitária e tec-
nológica é privativa do médico 
veterinário. Assim, desde os pri-
mórdios da profissão no Brasil, o 
médico veterinário é o profissio-
nal que assegura a qualidade dos 
alimentos de origem animal, tan-
to para consumo interno, quanto 
para exportação.

V&Z - De que forma essa 
campanha institucional vai be-
neficiar o consumidor?

Martins - Esse é o nosso gran-
de objetivo. Será que produzin-
do alimentos seguros e a ação da 
fiscalização de forma constante 
são motivadores para que tenha-
mos Segurança dos Alimentos? 
Quem sabe se o consumidor fosse 
mais exigente em relação à higie-
ne dos locais de processamento 
e serviços de alimentos não faria 
com que o compromisso do setor 
produtivo com a adequação aos 
procedimentos corretos não se-
ria mais rápida? Afinal, o atendi-
mento às expectativas do cliente é 
questão de sobrevivência desse 

mercado. Se cada con-
sumidor selecionar os 
locais onde se alimenta 
ou onde adquire os seus 
alimentos a fim de ga-
rantir uma alimentação 
saudável no que se refe-
re aos aspectos de sani-

dade e integridade dos alimentos. 
Para que o consumidor possa 
distinguir os estabelecimentos 
que se preocupam com a quali-
dade e higiene, e aqueles onde 
essa preocupação é inexistente, é 
necessário que ele tenha noções 
sobre doenças transmitidas por 
alimentos, que ele saiba identi-
ficar procedimentos e condições 
ambientais inadequadas na hora 
da compra e como funciona a 
cadeia produtiva de alimentos. 
A campanha Segurança dos Ali-
mentos tem esse grande desafio: 
mostrar à sociedade que não se 
faz alimento seguro, com quali-
dade e promotor de saúde sem o 
médico veterinário.
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Com o propósito de averiguar as 
condições de funcionamento dos 
Centros de Controle de Zoonoses 
(CCZs)/Canis municipais do Rio 
Grande do Sul, o CRMV-RS reali-
zou entre abril e novembro de 2013 
uma ação voltada para a fiscaliza-
ção desses locais. O projeto bus-
cou, também, coletar informações 
sobre o número de animais aloja-
dos e a estrutura existente para a 
prática da Medicina Veterinária. 

Constatou-se, então, que dos 
497 municípios do Estado, apenas, 
41 possuem CCZs cadastrados na 
autarquia. Conforme relatório do 
setor de fiscalização da Conselho, 
embora Canis e CCZs possuam 

significados distintos, as prefei-
tura não fazem distinção entre as 
atividades. As cidades visitadas fo-
ram: Alegrete, Alvorada, Arroio do 
Meio, Arroio Grande, Bagé, Balne-
ário Pinhal, Caçapava do Sul, Ca-
choeira do Sul, Camaquã, Canoas, 
Capão da Canoa, Cruz Alta, Dom 
Pedrito, Eldorado do Sul, Esteio, 
Flores da Cunha, Gravataí, Guaíba, 
Ijui, Imbé, Jaguarão, Lajeado, Novo 
Hamburgo, Osório, Pelotas, Porto 
Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do 
Sul, Santa Vitória do Palmar, San-
tiago, Santo Antônio da Patrulha, 
São Borja, São Jerônimo, São Sepé, 
Sapiranga, Sapucaia do Sul, Torres, 
Tramandaí, Triunfo, Uruguaiana e 

Viamão.
Para tanto, foi criado o “Rotei-

ro de Inspeção Canil Municipal/
CCZ” a fim de orientar os fiscais 
durante as inspeções. O documen-
to, elaborado pelo Setor de Fis-
calização, é dividido nas seções: 
identificação, animais alojados, 
condições de funcionamento, setor 
cirúrgico e setor de suporte. Den-
tre todos os estabelecimentos vi-
sitados, apenas três não possuíam 
algum médico veterinário no qua-
dro de funcionários e quatro ainda 
estavam com pendências no regis-
tro junto ao Conselho. Entretanto, 
em 16 locais os profissionais não 
haviam formalizado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) 
perante o CRMV-RS. Por conta 
disso, foram autuados conforme os 
artigos 27 e 28 da Lei 5.517/68. 

Ação do CRMV-RS fiscalizou 41 estabelecimentos no Rio Grande do Sul

FiscalizaçãoFiscalização
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Apesar de serem denominados 
Canis, as fiscalizações constata-
ram a existência não apenas de 
cães (4.373), mas também de ou-
tros animais, como felinos (119) e 
equinos (11). Verificou-se que 20% 
dos cachorros não são separados 
por sexo nos estabelecimentos, en-
quanto cerca de 23% permanecem 
soltos ou fora das gaiolas/baias. 
Essas possuem disparidade em 
cerca de 18% quanto a compatibi-
lidade com o número de animais. 

Na questão da saúde, cerca de 7% 
possuem os medicamentos dentro 
da validade, 17% tem refrigerador 
para as vacinas, 11% estão com as 
vacinas dentro do prazo de vali-
dade e 25% possui termômetro de 
máxima de mínima. 

A realização de procedimentos 
cirúrgicos foi atentada em 12 lo-
cais, porém um número considerá-
vel de estabelecimentos não possui 
a estrutura necessária de Setor Ci-

rúrgico preconiza-
da pela Resolução 
CFMV nº 670/2000 
— sala de prepa-
ro para pacientes, 
sala de anti-
-sepsia com 
pias de hi-
gienização e 

sala de esterilização de ma-
teriais —, bem como equi-
pamentos da Sala Cirúrgica 
— oxigenoterapia e sistema 
de iluminação emergencial. 

A análise das condições 
verificadas no setor de su-
porte denota carência de estru-
tura adequada nos CCZs para a 
manutenção de animais e para o 
desenvolvimento de prática vete-
rinária. Em oito estabelecimentos 

não há local para 
o armazenamento 
de ração, enquan-
to outros 22 não 
possuem vestiário 
para os funcioná-
rios. Ressalta-se 
que somente em 
52% do total de 
canis visitados foi 
constatado o des-

tino correto dos animais mortos e 
demais resíduos. 

A ação concluiu que há a neces-
sidade de melhoria e padronização 
da estrutura dos canis munici-

pais. Além disso, verificou-se, em 
sua maioria, o não oferecimento 
de condições adequadas para o 
exercício da atividade médico-ve-
terinária, tampouco a garantia do 
bem-estar dos animais alojados. 
Em vista da grande quantidade de 
cães, reforça-se a necessidade da 
realização de ações que estimulem 
a guarda responsável. Há a ressalva 
quanto à inexistência de laborató-
rios para diagnósticos de zoonoses 
em animais (leishmaniose visceral 
e raiva) em nenhum dos 41 esta-
belecimentos visitados durante o 
período. 
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Fiscalização do Conselho recebe novos veículos

NotíciasNotícias

Onze Pálios Essence já estão prontos para serem utilizados nas fiscalizações de rotina
Na mesma proporção em que a 

Medicina Veterinária e a Zootec-
nia se desenvolvem no País, novas 
empresas e serviços estão, a todo 
instante, à disposição da socieda-
de. Isso tudo resulta em aumento 
de fiscalizações e ações de orien-
tação por parte dos órgãos de vi-
gilância. Acompanhando essa 
demanda, o CRMV-RS 
reestruturou o setor de 
fiscalização e renovou a 
frota de veículos com o 
objetivo de oferecer um 
serviço mais eficiente 
para atuar na defesa 
dos bons profissionais.

Na primeira semana 
de maio, o presidente 
do CRMV-RS, Rodri-
go Lorenzoni, entregou 
oficialmente os 11 no-
vos veículos do setor de 
fiscalização da autar-
quia. Com a frota 100% renovada, 
os fiscais receberam as chaves dos 
automóveis na Casa do Médico 
Veterinário, sede administrativa 
do Conselho, no Parque de Ex-
posições Assis Brasil, em Esteio. 
“Este é um momento histórico. É 
só mais um passo de vários que 

ainda daremos na melhoria do 
nosso Conselho, das condições de 
trabalho e no fortalecimento do 
setor de fiscalização”, afirma Lo-
renzoni. 

Desde a aquisição da primeira 
frota – dois Fuscas em 1981, não 
havia sido feita uma renovação 
total dos veículos. Depois disso, 

carros de diferentes marcas e anos 
foram adquiridos, porém um que 
outro carro foi sendo substituído. 
Muitos foram os reparos e pausas, 
o que prejudicava o funcionamen-
to da fiscalização. Graças ao tra-
balho de todos, salientou o presi-
dente, foi possível entregar uma 

nova frota para os funcionários 
exercerem o trabalho de forma 
confortável e digna. 

Para o presidente do CRMV-RS, 
com a nova frota de 11 carros será 
possível realizar uma fiscalização 
mais eficiente pelo bem da Medici-
na Veterinária e da Zootecnia, dos 
profissionais e da sociedade. “Des-

se modo poderemos 
retribuir aos médicos 
veterinários e zootec-
nistas, em forma de 
patrimônio e de me-
lhorias nos serviços, 
os recursos pagos à 
autarquia”, completa. 

Todos os automó-
veis foram emplaca-
dos com a identifica-
ção de veículo oficial 
conforme ordem judi-
cial, pertencentes, ofi-
cialmente, ao Serviço 

Público Federal. Essa determina-
ção possibilita o tráfego e estacio-
namento em locais próprios dessa 
categoria. Além disso, a concessão 
garante benefícios tributários que 
vão desde a isenção de pagamento 
de tributos até pedágios em deter-
minados lugares.
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Escola Superior de Ética estreia com grande 
público em palestras no primeiro semestre

Entidade pretende realizar mais 11 eventos de capacitação 
técnica na segunda metade de 2014

Responsável pela idealização 
e realização de todos os eventos 
de qualificação profissional do 
CRMV-RS, a Escola Superior de 
Ética, lançada no início de 2014, 
está há um semestre organizan-
do eventos voltados ao aperfeiço-
amento do médico veterinário e 
do zootecnista. Dar segmento aos 
Seminários de Responsabilidade 
Técnica, aliando a novas temáticas 
e formatos é o principal objetivo 
do lançamento da Escola. A insti-
tuição criada e desenvolvida pelo 
CRMV-RS também oferece apoio 
institucional e técnico aos eventos 

ligados a área. 
A cidade de Dom Pedrito foi a 

primeira a receber a Escola, com 
a apresentação do “Seminário de 
Responsabilidade Técnica Módulo 
Básico – Zootecnia”. Foram aborda-
dos no evento a ética profissional e 
o mercado de trabalho. Já em abril 
foi a vez de Erechim ser palco do 
“Seminário de Sanidade Animal 
e Saúde Pública”. O tema ainda foi 
tratado em um workshop realizado 
na UniRitter, em Porto Alegre. Ao 
total foram sete eventos, com mais 
de 600 profissionais e pessoas liga-
das à área que se capacitaram nesses 

quatro meses.
Para o segundo semestre estão 

previstos mais 11 palestras, seminá-
rios e workshops. Baseados no estu-
do, orientação e atualização, os even-
tos terão novidades e novos formatos 
para assuntos já conhecidos pelo pú-
blico e novas temáticas. Destaca-se o 
1º Encontro Estadual dos Cursos de 
Zootecnia com previsão de realiza-
ção para o dia 10 de outubro. Já em 
agosto os já conhecidos seminários 
que ocorrem na Casa do Médico Ve-
terinário, no período da Expointer, 
também estarão presentes no calen-
dário da Escola Superior de Ética. 
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Conselho lança campanha “Segurança dos Alimentos”
Ação visa informar à população sobre a importância do médico veterinário

na produção de alimentos de origem animal 

NotíciasNotícias

Importante fonte de proteínas 
para os seres humanos, os pro-
dutos de origem animal – carne, 
ovos, leite, mel e pescado —, de-
vem receber cuidados indispen-
sáveis antes de serem ingeridos. 
Caso o alimento não esteja em 
perfeitas condições para o con-
sumo, pode acarretar em sérios 

danos à saúde. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 30% da popu-
lação dos países industrializados 
sofrem com doenças de origem 
alimentar. Segundo estimativas 
da OMS, 1,8 milhões de pessoas 
morrem por doenças diarreicas 
todos os anos. Em sua maioria 

são provindas de alimentos con-
taminados. 

Além da correta higieniza-
ção dos alimentos por parte dos 
consumidores, é indispensável o 
papel do médico veterinário na 
fiscalização e na averiguação do 
processo de produção alimentar 
de origem animal, pois é um dos 
únicos profissionais presentes 
em todas as etapas de produção. 
Ele atua no cuidado com os reba-
nhos – manejo, alimentação e ge-
nética, na inspeção dos animais – 
em matadouros e frigoríficos, no 
processamento do alimento – na 
indústria e, por fim, no controle 
do produto – nos pontos de ven-
da. 

Com o propósito de orientar a 
população sobre o envolvimento 
do médico veterinário no proces-
so de fabricação do alimento de 
origem animal é que o CRMV-RS 
lançou a campanha “Segurança 
dos Alimentos”.  Com o slogan 
“Médico Veterinário = Alimento 
+ Qualidade + Saúde” a ação bus-
ca informar o longo processo que 
produto de origem animal passa 
até chegar diariamente à mesa da 
população. Além disso, a campa-
nha alerta a sociedade para que 
fique vigilante e não consuma 
produtos que não apresentarem 
condições necessárias para a in-
gestão. 

Nas fazendas de criação, o mé-
dico veterinário é quem garante 
o correto manejo e alimentação 
dos animais, a defesa sanitária, 
a vacinação e o melhoramento 
genético dos rebanhos. Também 
realiza o importante trabalho de 
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garantir a sustentabilidade das 
criações, para que não haja da-
nos ao meio ambiente. Além de 
exigir que sejam cumpridas as 
normas de bem-estar, para que 
os animais sejam manejados de 
forma correta sem condições de 
dor ou de estresse. 

Parte do trabalho do médico 
veterinário é realizada nos fri-
goríficos, onde os animais são 
abatidos para serem transforma-
dos em alimentos. Nessa etapa, 
o profissional é responsável por 
garantir a inspeção e fiscalização 
sanitária.  Local que não ofereça 
condições higiênico-sanitárias 
adequadas põe em risco a quali-
dade do alimento e causar danos 
à saúde da população. É o médi-
co veterinário que irá verificar, 
também, a saúde dos animais no 
pré-abate. Nesse processo, é im-

portante que o profissional avalie 
se o animal está em condições de 
ser abatido. Para isso, os animais 
devem estar em perfeitas condi-
ções de saúde. Também há deter-
minados medicamentos que, se 
aplicados, tornam-se inaptos ao 
consumo. 

É na indústria que o leite é 
processado para dar origem 
aos derivados como o iogurte, 
queijo, e manteiga. Carne, ovos 
e mel também passam por pro-
cessamentos industriais e se 
transformam nos mais variados 

produtos. Nessa fase, o médico 
veterinário também é respon-
sável por garantir as condições 
de higiene do estabelecimento 
e dos equipamentos utilizados 
na industrialização. Ele também 
orienta os funcionários quanto à 

correta manipulação das maté-
rias primas, o armazenamento e 
o transporte. Além disso, o médi-
co veterinário realiza o trabalho 
de controle de pragas, pois em 
um ambiente onde se manipulam 
alimentos não deve haver insetos 
ou ratos, para que não haja con-
taminação.

O trabalho do médico vete-
rinário continua quando o ali-
mento de origem animal vai para 
a prateleira do supermercado. 
Através da vigilância sanitária, o 
profissional realiza a fiscalização 
das condições de armazenamen-
to dos alimentos em comércios. 
Também é realizado o controle 
de pragas, para evitar a prolifera-
ção de ratos e insetos que possam 
contaminar os produtos. Quan-
do um alimento não apresentar 
as condições necessárias para o 
consumo, ele deve ser recolhido, 
para evitar que causem danos à 
saúde das pessoas. 

Por conseguinte, para que o 
alimento de origem animal con-
siga chegar à mesa das pessoas 
em condições de ser consumi-
do, é indispensável o trabalho do 
médico veterinário. Todas as eta-
pas descritas fazem parte de um 
processo para assegurar, acima 
de tudo, o bem-estar animal, bem 
como, do ser humano. Portanto, 
fique de olho: o alimento é fonte 
de energia e saúde.  Certifique-se 
de que foi bem cuidado em todos 
os processos.  



12

Uma denúncia levou o CRMV-
-RS e o Ministério Público Es-
tadual a averiguar as condições, 
manejo alimentar e sanitário a que 
são submetidos os cães na Peni-
tenciária Regional de Caxias do 
Sul. Realizada no final de abril, a 
ação primou, também, pela veri-
ficação de possíveis maus-tratos 
aos animais de guarda mantidos 
no local, e se possuíam assistência 
veterinária. 

No momento da fiscalização 
havia cinco cães de guarda no 
local. Esses eram mantidos, in-
dividualmente, em espaços cer-
cados — denominados redes —, 
situados no entorno do prédio 
principal, onde ficam os deten-
tos. Conforme relato do agente 
penitenciário que acompanhou a 
ação, os animais são alimentados 
com ração, enviada mensalmente 
pela Superintendência dos Servi-

ços Penitenciários (Susepe/Porto 
Alegre), uma vez ao dia — quan-
do também lhes é fornecida água. 
A limpeza dos espaços é realiza-
da conforme a necessidade, sem 
periodicidade ou programação 
específica. 

Segundo o gestor técnico da 
fiscalização do CRMV-RS, Ma-
teus Lange, que acompanhou a 
vistoria, no local não havia assis-
tência veterinária ou a presença 
de um responsável técnico médi-
co veterinário, tanto permanen-
te quanto periódica. Não foram 
apresentados, também, certifica-
dos sanitários e atestados de va-
cinação atualizados. Entretanto, 
conforme o relato do funcionário 
da Penitenciária, os animais são 
vacinados periodicamente por 
um cinófilo, esse também funcio-
nário do local. 

Do que foi visto, a fiscalização 

do Conselho pode concluir que 
o manejo sanitário dos animais é 
inadequado devido à falta de regis-
tros da procedência desses prontu-
ários, atestados de saúde, exames 
clínicos de vacinações, controle 
de ecto e endo parasitas, expõe a 
riscos de saúde pública, além do 
bem-estar e a saúde do animal. A 
conselheira do CRMV-RS, Juliana 
Milan, que também esteve na ação, 
constatou que a falta de assistência 
veterinária periódica e o manejo 
inadequado dos cães possibilitam 
a ocorrência e a transmissão de 
doenças infectocontagiosas e para-
sitárias comuns a humanos e ani-
mais, além de aumentar o risco de 
contaminação ambiental. Embo-
ra os animais estivessem em bom 
estado corporal, bem como não 
houve a constatação de maus-
-tratos, cabe ressaltar que não foi 
possível realizar o exame clíni-
co individual de cada cão. Nesse 
caso, não puderam ser identifi-
cadas enfermidades ou parasitas 
nos cachorros. 

Juliana destacou a atenção do 
Ministério Público dedicada a 
essa ação do Conselho que teve 
o intuito de zelar pela sanidade e 
bem-estar dos animais de guarda 
albergados no local. O CRMV-RS 
enviou à Promotoria de Justiça 
do município o relatório de ins-
peção da Penitenciária, contendo 
as informações técnicas referen-
tes à estrutura e manejo, além de 
orientar quanto à necessidade da 
presença de um médico veteriná-
rio para assegurar a saúde e bem-
-estar dos animais. 

CRMV-RS e Ministério Público fiscalizam 
Penitenciária de Caxias do Sul

Ação conjunta verificou a situação do local que abriga cinco cães de guarda

NotíciasNotícias
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Aprovada por unanimidade na 
Câmara dos Deputados, o texto-ba-
se do projeto de lei que universaliza 
o regime tributário Simples Nacio-
nal, incluindo diversas atividades 
de prestação de serviço, agora segue 
para o Senado Federal onde também 
deverá ser discutido e votado. A in-
clusão beneficia micro e pequenas 
empresas do segmento da Medicina 
Veterinária, que poderão pagar uma 
menor carga tributária. 

Considerado pelo CRMV-RS um 
importante avanço para a profissão e 
para os empresários, além de forta-
lecer a economia, até ser aprovado, 
recebeu significativo apoio de enti-
dades e parlamentares. Para solici-
tar adesão, o presidente do CRMV-
-RS, Rodrigo Lorenzoni, conversou 
com os principais líderes partidários 
buscando garantir dos deputados 
federais a inclusão dos médicos ve-
terinários no Simples Nacional. Em 
Brasília, Lorenzoni entregou um 

ofício aos principais líderes de par-
tidos da Câmara dos Deputados. O 
vice-presidente do Conselho, José 
Arthur Martins, também esteve na 
Capital Federal para fomentar a de-
manda da classe.  

No Estado, Lorenzoni, buscou 
apoio da presidente da Associação 
das Empresas do Setor Varejista de 
Produtos e Serviços para Animais de 
Companhia do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Gespet) Mariane Pinhei-
ro.

Reforçando o trabalho de cons-
cientização, o Presidente emitiu car-
ta aberta divulgada nas redes sociais 
e boletins eletrônicos da autarquia. 
No documento, Lorenzoni ressal-

tou o anseio de toda a classe. “Nossa 
expectativa é de que os parlamenta-
res estejam sintonizados com essa 
pretensão da sociedade e cumpram 
com o seu papel de realizar boas 
transformações, para mantermos as 
esperanças de um futuro com menos 
impostos e mais desenvolvimento”, 

destacou. 

Câmara Federal aprova inclusão do médico 
veterinário no Simples Nacional 

CRMV-RS articulou com entidades e parlamentares a importância da medida

SIMPLES NACIONAL
É um regime compartilhado 

de arrecadação, cobrança e fis-
calização de tributos aplicável às 
Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte, previsto na Lei Com-
plementar nº 123/2006 e abrange 
os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, 
PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS 
e a Contribuição para a Segurida-
de Social destinada à Previdência 
Social a cargo da pessoa jurídica 
(CPP). 

ENTENDA AS MUDANÇAS
O Projeto de Lei complemen-

tar nº 221/12, que altera o Simples 
Nacional (PLP 237/12) ou Super-
simples, considera como único cri-
tério para a inclusão no Simples o 
faturamento anual das empresas, 
com teto de até R$ 3,6 milhões. As 
empresas contempladas pelo novo 
sistema serão tributadas segundo 
tabela, que vai de 16,93% a 22,45% 
por mês. A nova proposta também 
simplifica a cobrança dos  tributos 
federais e estaduais de pessoas ju-
rídicas, que poderão ser pagos de 
uma única vez. Aproximadamente 
70 mil médicos veterinários po-
dem ser beneficiados com a altera-
ção no País. A mudança, depois de 
aprovada pelo Senado, entrará em 
vigor em 2015. 
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Jovens lideranças ganham destaque na Medicina Veterinária gaúcha
Bancos acadêmicos podem ser um bom espaço para o início da política profissional

CarreiraCarreira

Os verdadeiros líderes de uma 
profissão são os condutores de pen-
samento: os indivíduos que organi-
zam as ideias dos integrantes e arti-
culam novos rumos para o futuro. 
Os líderes não se vêem ameaçados 
pelas mudanças e são instigados 
por elas. 

Uma onda de mudanças na es-
trutura das profissões, das entida-
des e da sociedade resultou, tam-
bém, na mudança dos perfis de 
liderança. Ideias novas, dinamismo 
e a curiosidade pelo desconhe-
cido foi o que motivou o médico 
veterinário Márcio Madalena, 29 
anos, hoje presidente da Associa-
ção dos Médicos Veterinários do 
Litoral Norte do RS. Quando ainda 
cursava Medicina Veterinária na 
Universidade Luterana do Brasil 
(ULBRA), Madalena já exercia seu 
papel de liderança na presidência 
do Centro Acadêmico do curso. 
“Na faculdade temos um espaço 
muito bom para exercitarmos nos-
sas lideranças”, declara.

Logo após a formatura, em 2011, 
o profissional já assumiu a vice-

-presidência da Associação, e dois 
anos depois ocupou o cargo de 
presidente. “Sempre gostei de me 
envolver com a política profissio-
nal. Pretendo continuar meu tra-
balho na associação e, quem sabe, 
no futuro, participar de outras en-
tidades”, completa Madalena, que 
também é conselheiro do Sindica-
to dos Médicos Veterinários do RS 
(SIMVETRS). Para ele, o envolvi-
mento com a política profissional é 
imprescindível para o bom desen-
volvimento da profissão, pois hoje 
os profissionais enfrentam proble-
mas de relação com as entidades. 
Em sua maioria, não sabem o que 
de fato cada uma delas faz. “Temos 
que reconhecer as entidades para 
nos fortalecermos perante a socie-
dade. Precisamos conhecer não só 
a parte técnica da profissão, mas a 
política”, complementa.

Madalena acredita que, no geral, 
os jovens vivem um certo afasta-
mento da política. A palavra está 
com um pouco de descrédito, diz 
ele ao mesmo tempo em que acre-
dita que os jovens conseguem fa-
zer um trabalho de maneira ética 
e competente. Há pelo menos 37 
anos à frente de importantes cargos 
estaduais e federais, o médico vete-
rinário Antônio Jorge Camardelli, 
hoje presidente da Associação Bra-
sileira das Indústrias Exportado-
ras de Carne (ABIEC), acredita no 
dinamismo dos jovens líderes. “As 
pessoas não precisam ter receio de 
os jovens estarem comando. Eu não 
tenho”, afirma.

Carioca, formado em Medicina 
Veterinária pela Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), Antônio 
Augusto Rosa Medeiros, 34 anos, 
está no Rio Grande do Sul desde 

2006 e se destaca na presidência 
da Associação dos Fiscais Agro-
pecuários do Rio Grande do Sul 
(AFAGRO), quando assumiu em 
2013, deixando o cargo de vice-
-presidente. Medeiros também deu 
início a sua história de militâncias 
antes mesmo da formatura. Sua es-
treia foi no Diretório Central dos 
Estudantes (DCE). “Desde a minha 
formação acadêmica participo de 
movimentos estudantis, porém, o 
meu envolvimento com a política 
profissional iniciou há três anos”, 
conclui. 

Por considerar uma necessidade 
a profissão alcançar novos espaços 
e reconhecimento, Medeiros vê 
muito trabalho à frente da Asso-
ciação ainda, e pretende continuar 
nessa atividade. “É necessário cada 
vez mais mostrar para a sociedade 
como o médico veterinário é im-
portante para todos, pois é um im-
portante ator no processo de pro-
dução de alimentos, em um país 
onde a grande parte da produção 
é voltada para o agronegócio”, sa-
lienta.
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Sistema CFMV/CRMV valida título de especialista
Profissionais devem ficar atentos aos prazos determinados em resolução

O reconhecimento oficial da for-
mação e habilitação especializada do 
médico veterinário e zootecnista re-
presenta uma grande conquista pro-
fissional. Entretanto, poucos são os 
profissionais que buscam a acredita-
ção e registro do Título de Especialis-
ta em áreas da Medicina Veterinária 
e da Zootecnia no Sistema CFMV/
CRMV. 

No Rio Grande do Sul somente 
seis profissionais realizaram o proce-
dimento. Os especialistas atuam, em 
sua maioria, na área da Homeopatia. 
A Inspeção de Carnes, bem como a 
Cirurgia Veterinária são outros ni-
chos. 

Segundo a Resolução 935, do Con-
selho Federal de Medicina Veteriná-
ria (CFMV), de 10 de dezembro de 
2009, o profissional deve dirigir o seu 
requerimento ao CRMV em que pos-
suir inscrição principal, instruindo-o 

com cópias das peças de documentos 
que houver feito parte do processo 
que deu origem ao título junto à so-
ciedade, associação ou colégio de âm-
bito nacional. 

Conforme a resolução, os interes-
sados nesse processo devem efetivar 
o pedido em, no máximo, 180 dias a 
contar da data de sua concessão pe-
las sociedades, associações e colégios 
habilitados. Após a análise da docu-

mentação apresentada será emitido 
um parecer conclusivo sobre o regis-
tro do título de especialista e, poste-
riormente, será submetido à aprova-
ção do CFMV. Dado esse processo, o 
diploma será concedido pela entidade 
de nível nacional, padronizado e com 
validade de cinco anos, bem como o 
CRMV procederá ao pertinente re-
gistro de concessão do título.



16

Pelo segundo ano, CRMV-RS realiza evento na Feipet
Ciclo de palestras reuniu importantes assuntos do mercado pet

NotíciasNotícias

Com o propósito de orientar os 
médicos veterinários e empresários 
do segmento pet, a Escola Superior 
de Ética do CRMV-RS promoveu 
um ciclo de palestras durante o úni-
co evento do segmento na região sul 

do País, a Feira de 
Negócios para Ani-
mais de Estimação 
(Feipet). 

Pelo segundo ano, 
o evento, realiza-
do dia 27 de abril, recebeu grande 
público e abriu o primeiro dia da 
Feira, promovida na FENAC, em 
Novo Hamburgo. Após a abertura 
do presidente da autarquia, Rodri-
go Lorenzoni, palestraram as mé-
dicas veterinárias Consuelo Paixão 
Cortes - chefe da Unidade de Vigi-
lância Agropecuária do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA), no Aeroporto 

Internacional Salgado Filho, e Vera 
Lúcia Machado da Silva – conse-
lheira do CRMV-RS. Consuelo 
apresentou os processos adminis-
trativos para a solicitação do Passa-
porte para Animais de Estimação, 
e papel do médico veterinários na 
emissão dos atestados de sanidade 
dos animais. Já Vera falou sobre os 
princípios éticos da profissão, res-
ponsabilidades profissionais, direi-
tos e deveres do médico veterinário.

A Associação das Empresas do 
Setor Varejista de Produtos e Ser-
viços para Animais de Companhia 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(Gespet) trouxe o médico veteriná-
rio Sérgio Lobato, que falou sobre a 
formação de equipes, qualificação 
profissional dos colaboradores, lide-
rança e os benefícios da boa comu-
nicação. 

Conselho e entidades do setor debatem sanidade 
O Simpósio de Sanidade em Bovinos de Leite reali-

zado durante Expoleite-Fenasul 2014 reuniu, nos dias 
14, 15 e 16/05, um grande público no Parque de Ex-
posições Assis Brasil, em Esteio. Neste ano, a Escola 
Superior de Ética do CRMV-RS, SIMVETRS, Gadolan-
do, Secretaria da Agricultura do RS, Fepagro e Emater, 
estiveram unidas para levar conhecimento técnico aos 
profissionais da cadeia láctea. Os palestrantes foram os 

médicos veterinários Mara Saalfeld, Luciana Honorato, 
Dario de Mello, Nilton Rossato, João Martins, Rodrigo 
Etges, Beatris Kuchenbecker, Ana Suñe, e os engenhei-
ros agrônomo Luiz Pinheiro Machado e Ernesto Krug. 
Dentre os temas abordados estiveram a criação de no-
vilhas, controle de carrapato, brucelose e tuberculose 
ovina, rastreabilidade, raiva herbíbora, qualidade do 
leite, entre outros assuntos.
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Diretoria do CRMV-RS dá novo passo na 
profissionalização da autarquia

Elaboração do Planejamento Estratégico irá aperfeiçoar o processo organizacional

Uma ferramenta de gestão que 
possibilita estabelecer um foco 
para a boa e eficiente administra-
ção, o Planejamento Estratégico 
(PE) está sendo desenvolvido para 
ser implantado no CRMV-RS. Fei-
to através da avaliação do ambiente 
da organização é possível se efetuar 

um diagnóstico de oportunidades 
e ameaças, pontos fortes e fracos 
para a execução da sua missão. Ele 
dá o norte para que a organização 
aproveite novos espaços e evite ris-
cos, gerindo recursos com maior 
eficiência, eficácia e efetividade e 
com qualificação no atendimento 
das demandas da sociedade.

O planejamento é indispensável 
para a administração de qualquer 
tipo de organização, seja qual for 
seu tamanho ou natureza. A or-
ganização, no processo de plane-
jamento, estabelece diretrizes e 
estratégias que podem ser acompa-
nhadas, estimuladas e controladas, 
avaliando o desempenho e corri-
gindo rumos quando necessário.

Para a continuidade do cumpri-
mento da sua missão institucional, 

o Planejamento Estratégico do CR-
MV-RS será elaborado para os pró-
ximos anos. A atual administração 
do CRMV-RS tem entre suas pro-
postas e objetivos, a profissionali-
zação da gestão e a modernização 
administrativa da Instituição. Para 
tanto, rompeu com o modelo que 
predominava nos últimos anos. O 
primeiro passo da estruturação foi 
a reorganização do organograma, 
criando as coordenadorias res-
ponsáveis pela administração ope-
racional da autarquia. A partir da 
instituição desse novo modelo de 
administração formou-se a câmara 
dos coordenadores, um modelo de 
gestão participativa, incumbida de 
levantar as deficiências do sistema, 
propor e implementar ações para a 
correção de desvios.

Bachareis poderão fazer inscrição provisória
A inscrição, o registro, o cance-

lamento e a movimentação de mé-
dicos veterinários e zootecnistas 
no Sistema CFMV/CRMVs têm 
novas regras. A partir de 1º/07, 
a Resolução 1041/13, começa a 
valer em substituição à Resolu-
ção 680/00, que será revogada. 
A novidade é a possibilidade de 
inscrição provisória  para o ba-
chareis em Medicina Veterinária e 
Zootecnia. Para isso, basta a apre-
sentação do certificado ou certi-
dão de colação de grau, expedido 
por instituição de ensino supe-
rior credenciada no Ministério da 
Educação. A inscrição provisória 

terá validade de 12 meses. Outra 
mudança prevista na decisão é 
a possibilidade de suspensão da 
inscrição, que antes era garantida 
somente aos profissionais aposen-
tados. A nova norma também in-
clui a possibilidade de registro de 
empresas rurais e a simplificação 
do processo de registro de Pessoa 
Jurídica (PJ). Assim, a partir de 
1º/07, o registro de PJ não preci-
sará mais passar pelo Plenário do 
CRMV para aprovação. Será ne-
cessária apenas a anuência de um 
dos membros da Diretoria Exe-
cutiva do respectivo Conselho. Já 
para o cancelamento do registro 

de PJ, a nova norma passa a exigir 
a apresentação de um dos seguin-
tes documentos: certidão da Junta 
Comercial, do Cartório de Regis-
tro Civil, da Receita Federal da 
Receita Estadual ou Municipal. E 
para sua suspensão, há, agora, um 
maior detalhamento das regras; 
uma delas  diz que o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) poderá suspender o re-
gistro nos casos em que for cons-
tatada a paralisação das atividades 
ou a não localização da empresa 
no endereço registrado do Conse-
lho Regional.   

Informações do CFMV
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No dia 13 de maio de 1966, em 
Uruguaina, foi criada a primeira 
Faculdade de Zootecnia do país. 
Dois anos depois, em 1968, a 
profissão foi regulamentada e, a 
partir daí, começava a ser escrita 
uma nova história de contribui-
ção e empenho à 
produção animal 
e ao agronegócio 
brasileiro, um dos 
principais setores 
que movimenta a 
economia do Bra-
sil.

O zootecnista é um profis-
sional que gera e difunde tec-
nologias referentes à criação, 
alimentação, melhoramento, 
manejo e profilaxia das diferen-
tes espécies de animais úteis ao 
homem. Com base em princípios 
e processos sustentáveis, o zoo-
tecnista visa a obtenção de pro-

dutos de qualidade respeitando o 
bem-estar animal e o ambiente. 
Atua também no planejamento, 
gerenciamento, comercialização 
e administração de projetos e 
sistemas de produção animal. O 
zootecnista desenvolve pesquisas 

com a finalidade de gerar tecno-
logias e orientações à criação de 
animais. Além disso, em exposi-
ções e feiras agropecuárias, julga-
mento de animais e implantação 
de parques de exposições, o pro-
fissional está presente na supervi-
são, assessoramento e execução. 

Considerando que a Zootec-

nia é uma profissão importante 
ao desenvolvimento sócio-eco-
nômico, à subsistência, ao equi-
líbrio ambiental e ao bem-estar 
dos brasileiros, todo profissional, 
para exercer legalmente sua ati-
vidade, deve estar registrado no 

Conselho Regio-
nal de Medicina 
Veterinária do 
Rio Grande do 
Sul, conforme 
a Resolução n° 
732, do Conse-
lho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV). 
Ao celebrarmos o Dia do Zoo-
tecnista, lembramos que ele é um 
dos profissionais presente no dia 
a dia de toda a sociedade.

*  Presidente do Conselho Re-
gional de Medicina Veterinária do 
RS (CRMV-RS)

Zootecnista: profissional presente no seu dia a dia
ArtigoArtigo

* Rodrigo Lorenzoni
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Balanço Financeiro do CRMV-RS
BalançoBalanço




